
Projekt 
 
z dnia ...................... 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego 
Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty z 

tytułu ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych 

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369 i z 
2021 r. poz. 794, 803) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 
1834) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego 
Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty z tytułu 
ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych wymienionych § 5 ust.1. 

§ 2. Realizację Programu ustala się na okres do 31 grudnia 2025 r. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) LC – należy przez to rozumieć liczbę członków gospodarstwa domowego 
stanowiących rodzinę w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369 i z 2021 r. poz. 794, 803); 

2) lokalu - należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych, określony w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 i z 2021 r. poz. 11 i 1243), w 
tym stanowiący część domu jednorodzinnego; 

3) LW – należy przez to rozumieć liczbę wszystkich osób zamieszkujących w 
lokalu; członków gospodarstwa domowego uprawnionego do skorzystania z 
pomocy; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D6A9EA62-671C-4603-BE6D-932E8CF5DC60. Projekt Strona 1



4) pomocy (P) – należy przez to rozumieć wysokość zasiłku celowego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznanego 
na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania; 

5) powierzchni faktycznej (PF) – należy przez to rozumieć powierzchnię 
użytkową lokalu, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy dnia z 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego; 

6) powierzchni normatywnej – należy przez to rozumieć powierzchnię lokalu, 
która w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w lokalu nie może 
przekraczać: 

a) 35 m2 - dla 1 osoby, 

b) 40 m2 – dla 2 osób, 

c) 45 m2 – dla 3 osób, 

d) 55 m2 – dla 4 osób, 

e) 65 m2 – dla 5 osób, 

f) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym 
większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną 
powierzchnię tego lokalu o 5 m2; 

7) programie – należy przez to rozumieć lokalny program osłonowy określony 
niniejszą uchwałą; 

8) trwałej zmianie systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć trwałą 
zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na 
zlikwidowaniu wszystkich instalacji, w których następuje spalanie paliw 
stałych, i montażu instalacji opartej na systemie proekologicznym, o którym 
mowa w § 5 ust. 1; 

9) wartości (X) – należy przez to rozumieć określoną kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy kosztami ogrzewania 1 m2 powierzchni lokalu paliwem stałym, a 
kosztami ogrzewania lokalu jednym z systemów proekologicznych o których 
mowa w § 5 ust. 1; 

10) okresie grzewczym – należy przez to rozumieć okres grzewczy obejmujący 
ostatni kwartał roku kalendarzowego zwany kwartałem A i pierwszy kwartał 
następnego roku kalendarzowego, zwany kwartałem B. 

§ 4. Celem Programu jest wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, 
ponoszących zwiększone koszty z tytułu ogrzewania lokalu wynikające z trwałej 
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów 
proekologicznych wymienionych § 5 ust.1. 
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Rozdział 2. 
Przesłanki do uzyskania pomocy 

§ 5. 1. Pomoc w ramach Programu może dotyczyć tylko lokalu, w którym nie 
wcześniej niż dnia 10 czerwca 2018 r., przeprowadzono trwałą zmianę systemu 
ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, 
olejowe (lekki olej opałowy), pellet, elektryczne, polegające na podłączeniu do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. 

2. Pomoc w ramach Programu może być przyznana osobom: 

1) które są zobowiązane do regulowania opłat z tytułu ogrzewania lokalu; 

2) które faktycznie zamieszkują w lokalu, o którym mowa w ust. 1 i 
zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu 
ogrzewania; 

3) których dochód nie przekracza odpowiednio: w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej 350% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w przypadku 
rodziny 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 
powołanej ustawy. 

3. Przesłanki wymienione w ust. 1 i 2 muszą być spełnione łącznie. 

Rozdział 3. 
Zasady obliczania wysokości pomocy 

§ 6. 1. Wysokość pomocy (P) przyznawanej na kwartał w okresie grzewczym 
ustala się jako iloczyn powierzchni faktycznej (PF) oraz wartości (X) i oblicza się 
według wzoru: P= PF x X, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli faktyczna powierzchnia lokalu jest większa od normatywnej, 
uwzględnia się powierzchnię normatywną lokalu. 

§ 7. 1. W przypadku, gdy w lokalu prowadzone jest więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe, a tylko jedno gospodarstwo jest uprawnione do 
skorzystania z pomocy, pomoc przyznaje się tylko gospodarstwu uprawnionemu 
do otrzymania pomocy. 

2. Powierzchnię faktyczną dla gospodarstwa, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się według wzoru: (PF / LW) x LC. 

§ 8. 1. W przypadku, gdy w lokalu prowadzone jest więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe i każde z nich jest uprawnione do skorzystania z pomocy, 
pomoc przyznaje się odrębnie dla każdego gospodarstwa domowego. 

2. Powierzchnię faktyczną zajmowaną przez każde z uprawnionych 
gospodarstw ustala się odrębnie dla każdego gospodarstwa według algorytmu, 
określonego w § 7 ust. 2. 
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§ 9. W przypadku, gdy zmiana systemu ogrzewania nastąpiła w trakcie 
kwartału A lub B, pomoc w ramach Programu przysługuje od następnego 
kwartału w okresie grzewczym, następującym po kwartale, w którym nastąpiła 
zmiana systemu ogrzewania. 

§ 10. Wartość (X) różnicy zwiększonych kosztów ogrzewania ustala się w 
wysokości 13 PLN w przeliczeniu na 1m2 powierzchni faktycznej lub normatywnej 
na kwartał w okresie grzewczym, bez względu na rodzaj zastosowanego systemu 
ogrzewania proekologicznego.  

Rozdział 7. 
Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy 

§ 11. 1. Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie 
pomocy w ramach Programu jest złożenie wniosku wraz z wymaganą 
dokumentacją, w następujących terminach: 

1) na kwartał A - w terminie od dnia 1 września do 31 października; 

2) na kwartał B - w terminie od dnia 1 grudnia do 31 stycznia. 

2. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu wskazanego w ust. 1, 
pomoc nie przysługuje. 

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 25A. Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Do wniosku załącza się: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu; 

2) oświadczenie o faktycznym zamieszkiwaniu osoby w lokalu i zamieszkiwania 
w nim także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania; 

3) dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu, a w 
przypadku domów jednorodzinnych w razie braku takiego dokumentu – 
oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały; 

4) dokument wskazujący na trwałą zmianę systemu ogrzewania zawierający 
określenie: 

a) terminu dokonania zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów, o 
których mowa w § 5 ust. 1 uchwały, 

b) liczby zlikwidowanych źródeł ciepła na paliwa stałe, 

c) rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania, 

d) lokalizacji dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania; 
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5) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 powołanej ustawy. 

5. Przez dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 rozumie się: fakturę VAT, 
rachunek, protokół odbioru lub zaświadczenie, inny dokument zawierający dane 
wymienione w ust. 4 pkt 4 lit. a -d. 

§ 12. W przypadku wątpliwości wynikających z otrzymanej dokumentacji, w 
szczególności co do faktu wykonania trwałej wymiany systemu ogrzewania i 
terminu odbioru, wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień i 
dodatkowych dokumentów oraz może zostać przeprowadzona wizja lokalna. 

§ 13. 1. W ramach postępowania o przyznanie pomocy nie przeprowadza się 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Uprawnienie do przyznania pomocy dla osoby lub rodziny ustala się na 
podstawie wniosku i dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 4 uchwały. 

§ 14. 1. W decyzji administracyjnej, określa się wysokość pomocy i sposób jej 
realizacji. 

2. Odmowa udzielenia pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Pomoc jest realizowana w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany 
przez wnioskodawcę we wniosku. 

4. Pomoc wypłacana jest jednorazowo, w terminach: 

1) na kwartał A do końca grudnia; 

2) na kwartał B do końca marca. 

§ 15. W przypadku ustalenia, że osoba objęta pomocą ogrzewa lokal z 
wykorzystaniem paliw stałych, całość otrzymanej pomocy podlega zwrotowi na 
zasadach określonych w art. 104 ustawy o pomocy społecznej. 

Rozdział 8. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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WNIOSEK  

O PRZYZNANIE POMOCY NA ZWIĘKSZONE KOSZTY Z TYTUŁU OGRZEWANIA ZWIĄZANE Z TRWAŁĄ 

ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA 

 

1. WNIOSKODAWCA 

................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, pesel) 

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ADRES DO KORESPONDENCJI 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

4. TYTUŁ PRAWNY DO ZAJMOWANEGO LOKALU 

o WŁASNOŚĆ 

o NAJEM 

o PODNAJEM 

o SPÓŁDZIELNCZE PRAWO DO LOKALU 

o WŁASNOŚĆ LOKALU W SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

o INNY TYTUŁ PRAWNY LOKALU: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o BRAK TYTUŁU DO ZAJMOWANEGO LOKALU ZWIĄZANY Z UPRAWNIENIEM DO LOKALU SOCJALEGO 

5. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. RODZAJ STOSOWANEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO 

o OGRZEWANIE GAZOWE 

o OGRZEWANIE OLEJOWE 

o OGRZEWANIE PELLETEM 

o OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

o PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

7. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU DOMOWEGO 

................................................................................................................................................................... 

8. WNIOSKODAWCA PROWADZI GOSPODARSTWO DOMOWE 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia .................... 2021 r.
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(przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) 

o Indywidualnie 

o z rodziną – liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

9. DATA PRZEPROWADZENIA TRWAŁEJ ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. WNIOSKODAWCA ZAMIESZKIWAŁ W LOKALU PRZED PRZEPROWADZANIEM TRWAŁEJ ZMIANY 

SYSTEMU OGRZEWANIA: 

o TAK 

o NIE 

11. NR RACHUNKU BANKOWEGO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. KWOTA DOCHODU OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ/RODZINY ZA MIESIĄC 

POPRZEDZAJĄCY MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. OŚWIADCZAM, ŻE FAKTYCZNIE ZAMIESZKUJĘ WRAZ Z RODZINĄ WE WSKAZANYM W PKT 2 

NINIEJSZEGO WNIOSKU LOKALU I ZAMIESZKIWAŁEM/AM W NIM TAKŻE PRZED 

PRZEPROWADZENIEM TRWAŁEJ ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA. 

14. OŚWIADCZAM, ŻE PONOSZONE PRZEZE MNIE WYDATKI NA KOSZTY Z TYTUŁU OGRZEWANIA 

ULEGŁY ZWIĘKSZENIU PO DOKONANIU TRWAŁEJ ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA. 

 

 

………………………………………………………. 

Data i podpis Wnioskodawcy 

Informacja na temat załączników do wniosku 

Do wniosku należy załączyć: 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku tytułu 

prawnego do zajmowanego lokalu, dokument potwierdzający uprawnienie do otrzymania lokalu 

socjalnego , 

 dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu/w przypadku domów 

jednorodzinnych – w razie braku takiego dokumentu: oświadczenie wnioskodawcy o wielkości 

powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego, 

 dokument wskazujący na trwałą zmianę systemu ogrzewania zawierający określenie: 

a) terminu dokonania zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych, 

b) liczby zlikwidowanych źródeł ciepła na paliwa stałe, 

c) rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania, 

d) lokalizacji dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania,  
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(Przez dokumenty, o których mowa w pkt. a-d rozumie się: fakturę VAT lub rachunek lub protokół 

odbioru lub zaświadczenie lub inny dokument zawierający dane wymienione w pkt. a-d.) 

 dokumenty o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, potwierdzające 

wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy 

społecznej, 
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Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim; 

 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 

z dopiskiem IOD; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

udzielenia pomocy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą 

zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych;  

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji zadania oraz w celach 

archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 …………………………………………… 

 (data i czytelny podpis) 

* Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
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1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 

przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 
przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt 1 nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2) zasiłku celowego; 
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty; 
4) wartości świadczenia w naturze; 
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 

instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 
6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i 
pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z 
dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach md uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o 
osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 

7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 
Polaka; 

10) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 
grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski; 

11) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów; 

12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o 
repatriacji; 

13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, 
mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; 

14) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o 
podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności 
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne 
określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia 
społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z 
tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu 
podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik 
prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 
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2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się 
wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej 
pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych 
do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności 
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala 
się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego 
informację o wysokości: 
1) przychodu; 
2) kosztów uzyskania przychodu; 
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza; 
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
6) należnego podatku; 
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem 

pozarolniczej działalności gospodarczej. 
6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na 

zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie 
dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie 

pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie 
kwoty: 
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, 
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w 

równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został 
wypłacony. 

10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia 
się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 

11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z 
pomocy społecznej. 
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Mińsk Mazowiecki, dnia …………………… 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie 

Jako ………………………………….1 domu jednorodzinnego położonego w Mińsku Mazowieckim przy ul. 

…………………………………………… oświadczam, że budynek ten posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 

…………………………………………… m2, na którą składają się następujące pomieszczenia: 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

 ………………………………………. o powierzchni ………………… m2 

Niniejsze oświadczenie składam w związku z tym, iż nie dysponuję żadnym dokumentem 

potwierdzającym powierzchnię użytkową przedmiotowego budynku. 

 

……………………………………………………… 

Podpis 

 

 

 

 

                                                           
1 Należy uzupełnić zgodnie z posiadanym tytułem prawnym – np. właściciel, najemca.  

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia .................... 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D6A9EA62-671C-4603-BE6D-932E8CF5DC60. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

projektu uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w 
postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą 
zwiększone koszty z tytułu ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów 
proekologicznych 

Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty 
ogrzewania z tytułu ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych 
stanowi działanie mające charakter pomocy doraźnej dla mieszkańców miasta 
Mińsk Mazowiecki. Trwała zmiana systemu ogrzewania może wiązać się ze 
zwiększeniem kosztów ogrzewania lokalu. Ponadto Program ma na celu poprawę 
jakości powietrza poprzez motywowanie mieszkańców do trwałej zmiany 
systemu ogrzewania. Rekompensować ma bowiem zwiększone koszty opłat 
związanych ze zmianą systemu ogrzewania. 

Program skierowany jest do osób, które nie wcześniej niż 10 czerwca 2018 r. 
zmieniły system ogrzewania na proekologiczny. 

Zasadne jest zatem przyjęcie Programu, który będzie realizował dwa główne 
cele. Pierwszy z nich to wsparcie finansowe grupy odbiorców ciepła ponoszących 
zwiększone koszty z tytułu ogrzewania lokalu wynikające z dokonanej trwałej 
zmiany systemu ogrzewania. Drugi z celów to zachęcenie kolejnych mieszkańców 
do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania jak najszybciej. Planuje się, że 
osoby najuboższe zostaną w pełni zabezpieczone przed negatywnymi skutkami 
ekonomicznymi konieczności wymiany systemu ogrzewania. 
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